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Produktivitetsstudie – kvalitetssäkring av Trafikverkets egna kostnadsdata 
gällande drift och underhåll av vägar 

av Johan Nyström 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Trafikverket har fått utstå kritik för bristande uppföljning av verksamhetens produk-
tivitet. Föreliggande rapport utgör en inledande studie av möjligheterna att på ett 
aggregerat sätt följa upp Trafikverkets produktivitet gällande drift och underhåll på 
vägar. Studien tar avstamp i Trafikverkets egna databaser, VERA, Agresso och 
projektledarnas egna uppgifter.  

Tre driftområden har studerats för att bedöma möjligheten att på ett mer aggregerat sätt 
följa produktivitetsutvecklingen. Den bild som framträder är att kostnadsdata från 
VERA bedöms vara av god kvalitet för de tre projekt. Det innebär att uppgifter från 
projektledaren överensstämmer med uppgifter från VERA. Samtidigt bör dock defini-
tionen av vilka prestationer (PT-koder) som ingår i drift- och underhållsverksamheten 
klargöras. VERA är numera nedlagt till förmån för Agresso, vilket innebär att det finns 
potential för statistiska uppföljningar av kostnadsutvecklingen under 2000-talet. 
Beträffande uppföljningar för den framtida verksamheten baserat på Agresso har det 
inte i samma utsträckning varit möjligt att stämma av kostnadsuppgifterna med 
uppgifter från projektledarna.  

Studier av produktivitetsutveckling måste kontrolleras för kvalitetsaspekter i den 
levererade tjänsten. Ett driftområde med en lägre kostnad per kilometer är inte 
nödvändigtvis bättre än jämförelseområdet, då det förstnämnda kan ha en lägre kvalitet. 
För att kontrollera detta föreslås att vinterdriften samt ändringar och tillägg (ÄTA) 
särredovisas. Vidare kontroll av kvalitet är något som bör utredas ytterligare. 
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Quality assurance of the Swedish Transport Administration´s data on road  
maintenance costs 

by Johan Nyström 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

Trafikverket (The Swedish Transport Administration) has been criticized for not 
systematically following up their productivity. This report is an initial study of the 
possibility to report productivity regarding maintenance on an aggregate level. The 
study builds on the Swedish Road Administration´s own databases VERA, Agresso, and 
the project leaders' own data. 

Three contracts have been studied in detail to assure that the cost data is consistent 
between VERA/Agresso and the project leader’s own data. The picture that emerges is 
that the cost data from VERA is of good quality for the three projects. This means that 
data from the project leader is consistent with data from VERA. Minor deviations 
between the data sources are due to a vague definition of maintenance in the VERA 
coding. This needs to be clarified before going further with the VERA data. VERA is 
now discontinued in favor of Agresso, which means that VERA can only be used for 
describing productivity up to 2009. The quality assurance of cost data from Agresso has 
not been able to be done in the same extent.  

Studies of productivity need to be controlled concerning the quality of the service 
delivered. A maintenance contract with a lower cost per kilometer is not necessarily 
better than a contract with a higher cost if the latter has a much higher quality of the 
service provided. A first step in controlling this is to separately disclose both winter 
maintenance and additional orders. More research needs to be undertaken in order to 
control the quality in maintenance contracts.   
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1 Inledning 

Trafikverket (TrV) har fått utstå kritik från för en bristande redovisning av sin 
produktivitet. Ett initiativ har tagits av TrV för att förbättra sin produktivitet men även 
att förstå den och mäta den på ett bättre sätt. Initialt startade TrV:s arbete med 
investeringssidan men nu tittar man även på drift- och underhållsåtgärder (DoU) inom 
projektet PIA (Produktivitet i Anläggningssektorn). 

Två studier (Statskontoret, 2010 och Riksrevisionen, 2011b) som nyligen har bäring på 
TrV:s produktivitet. Dessa studier har dock inte baserats på direkta data från TrV. 
Statskontorets data som berör hela anläggningssektorn kommer från nationalräkenska-
perna. Riksrevisionen baserar sin produktivitetsstudie, som avser investeringar, på 
oberoende experters uppgifter om kostnader på ett fiktivt förfrågningsunderlag. Före-
liggande studie tar i stället utgångspunkt i TrV:s egna datasystem. 

Ett antal driftområdesansvariga har intervjuats av PIA i syfte att kartlägga erfarenheter 
för att vidta åtgärder för förbättrad produktivitet. VTI har fått i uppdrag att komplettera 
ett urval av intervjuer med kvantitativa data om produktivitetsutvecklingen.  

Frågan som ämnas besvaras i detta projekt är huruvida det är möjligt att mäta produk-
tiviteten för TrV:s drift- och underhållsverksamhet gällande vägar baserad på de egna 
databaserna. Detta ska göras genom att studera produktivitetsutvecklingen i tre drift-
områden för att se hur långt man kan komma och vilka problem som uppstår. Rapporten 
avser inte ge ett slutgiltigt förslag utan att kartlägga möjligheter som finns. 

Syftet med rapporten är således att granska kvaliteten på kostnadsdata från TrV:s egna 
datasystem och bedöma om dessa data kan användas för produktivitetsstudier.  

Rapporten är strukturerad enligt följande. Inledningsvis redogörs för produktivitets-
begreppet med inriktning på drift- och underhåll. Därefter beskrivs framväxten av 
dagens organisering av DoU-marknaden. Avsnitt 4 beskriver Trafikverkets datakällor 
som studien utgår från. Det följs av ett avsnitt där de studerade driftområdena 
presenteras var för sig. Varje driftområde inkluderar en jämförelse före och efter den 
senaste upphandlingen. Avslutningsvis konkluderas erfarenheter inför fortsatt mätning 
av produktivitet baserat på TrV:s egna databaser. 
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2 Produktivitetsbegreppet 

En välfungerande marknad med konkurrens ska över tiden förbättra produktiviteten. Det 
innebär att mer produceras med samma mängd resurser. Resurserna kan bestå av 
människor, kunskap och teknik som krävs i produktionen av varor och tjänster. Ju bättre 
dessa insatsfaktorer utnyttjas, desto mer kan man få ut av en given mängd resurser.1   

Formellt brukar produktivitet uttryckas på följande sätt. 

 
)tserresursinsa(

)( sresultatproduktion
tetproduktivi =   (1) 

För att konkretisera produktivitetsbegreppet gällande drift- och underhållsentreprenader 
kan inversen av ekvation 1 användas. Det ger istället uttrycket kostnad per kilometer, 
enligt följande  

 
)KM_DoU(

)(
_

krona
adstyckkostnDoU =   (2) 

Produktivitetsbegreppets invers är således styckkostnaden eller krona per km och år. De 
två begreppen mäter samma sak men uttrycks på olika sätt och kan enkelt räknas om 
mellan varandra. Fortsättningsvis i denna rapport kommer begreppet kostnad per 
kilometer, enligt ekvation 2, att nyttjas som synonymt med produktivitet. 

 
2.1 Två typer av produktivitetsstudier  

Produktivitet är dock inte intressant som en ögonblicksbild utan måste kompletteras 
med en jämförelse. Jämförelsen av produktivitet kan skäras på två sätt, dels som en 
studie över tid eller som ett tvärsnitt. 

En analys där samma projekt följs från år till år ger en bild av hur kostnaderna utveck-
lats för verksamheten. Fördelen med en sådan studie är att samma objekt, t.ex. ett 
driftsområde, som sannolikt inte förändras radikalt jämförs mellan åren. Resultatet av 
jämförelsen blir en trend över tid för produktiviteten gällande exempelvis ett unikt 
driftområde eller hela TrV:s drift- och underhållsverksamhet. Denna trend kan sedan 
jämföras med andra produktivitetstrender, t.ex. investeringsverksamheten inom TrV 
eller andra branscher.  

Det är denna typ av produktivitetsstudier som nationalräkenskaperna vanligtvis 
intresserar sig för. De är intresserade av hur resursanvändning utvecklas över tid i olika 
branscher. Analyserna har dock ingen bäring på vad som eventuellt behövs göras för att 
förbättra produktiviteten. Måttet är enbart ett deskriptiv. Jämförelsen från år till år 
indikerar enbart en utveckling och ger inte svar på vilka åtgärder som bör vidtas.  

Skär man istället data som ett tvärsnitt och ställer olika driftområden mot varandra 
öppnar man upp för analyser om vad som driver produktivitet. För att besvara den 
frågan måste man kontrollera vad för variabler som kan tänkas påverka produktiviteten 
och störa jämförelsen. Beträffande TrV:s drift- och underhållsverksamhet kan det 
handla om valet av entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsform eller om man 
exempelvis jobbar enligt utökad samverkan. Denna typ av jämförande studier kan 
utformas som en  

                                                 
1 Se Andersson och Nilsson (2010) för en mer ingående diskussion om produktivitetsbegreppet. 
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1. En statistisk analys, där man använder en stor mängd kontrakt och analyserar 
olika variablers effekt på produktiviteten genom en regressionsanalys.2 

eller som 

2. en kvasiexperimentell studie, där man parar ihop ett driftområde med så 
liknande driftområde som möjligt, förutom på den variabel man vill undersöka. 
Exempelvis kan det handla om huruvida ersättningsformen med riktkostnad och 
incitament har en positiv inverkan på produktiviteten. Matchningen av driftom-
rådena ska baseras på alla relevanta variabler som påverkar produktivitet men 
områdena ska skilja sig i ersättningsformen. Principiellt kan då slutsatsen dras 
att skillnader i produktivitet kan hänföras till ersättningsformen, då allt annat 
gällande de två projekten bör vara lika.3 

 

Föreliggande studie kommer i första hand fokusera på den förstnämnda typen av fråge-
ställningen om att kartlägga produktiviteten över tid.  

 
2.2 Inte jämföra äpplen och päron  

Oavsett vilken fråga man är ute efter att besvara krävs att man måste kontrollera för ej 
påverkbara omständigheter som har bäring på produktivitet. Det kan handla om antal 
snö- och halktillfälle, vägtyper i driftområdet och trafikmängd etc. men den viktigaste 
variabeln att kontrollera är sannolikt kvalitet. 

Produktiviteten enligt ekvation (2) inkluderar inte kvalitetsdimensionen.4 Det öppnar 
upp för att kostnaden per km kan ha sjunkit samtidigt som man har slarvat med åtgär-
derna och standarden på vägen har sjunkit. Således är det av vikt att man kontrollerar 
kvalitet när man bedömer produktivitet, då man inte vill jämföra ”äpplen och päron” 
från ett år till ett annat gällande ett driftområde. 

Beräkningar av produktivitetsutvecklingen över tid kräver också att man kompenserar 
för inflation. Det ska göras genom ett rent inflationsmått som konsumentprisindex (KPI) 
och inte något av Statistiska centralbyråns index som riktar sig mot bygg- och anlägg-
ningssektorn.5 Inflationsjusterar man med t.ex. E84 så exkluderas prisökningar på 
insatsvaror, vilket snedvrider resultatet i jämförelse med andra branscher. Har de reala 
priserna inom en bransch gått upp så ska det återfinnas i produktivitetsutvecklingen. 
Branschindex som E84 kan lämpa sig för att i entreprenader kompensera entreprenören 
gällande kostnadsökningar, givet att man anser sig ha goda motiv till att leverantören 
inte ska bära sådana risker. 

I nedanstående analys justeras alla kostnader med KPI till 2010 års prisnivå. Därutöver 
kommer olika indikatorer på kvalitet, som man kan få ut från diariet, att användas för att 
bedöma om beställaren fått ut samma DoU över tid. 

                                                 
2 Man kan även tänka sig att göra dessa regressionsanalyser över tid men även kombinera tvärsnitt och 
tidsserier i s.k. paneldata studier.  
3 Resultatet indikerar inga entydiga effekter av inverkan från partnering på produktivitet. Materialet är 
dock för litet för att dra generella slutsatser. Se Nyström (2008a) och (2008b). 
4 Ekvation 1 utesluter dock inte att man kontrollerar för kvalitet. Det kan göras genom att man indexerar 
över tid för generella kvalitetsförbättringar inom t.ex. anläggningssektorn (se Lind och Song, 2011). 
5 SCB (2010) se kap 4 för Bygg- och anläggningssektorn. 
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3 Trafikverkets upphandling av DoU på vägar 

I början av 1990-talet föreslogs i enlighet med den s.k. Tillväxtpropositionen (Prop. 
1990/91:87) att Vägverket skulle omorganiseras för att enligt utredningen spara 
300 miljoner kronor per år. Det centrala i förslaget var konkurrensutsättningen av 
Vägverkets produktionsenheter, där marknadskrafterna skulle bidra till en mer kostnads-
effektiv organisation. År 1992 realiserades reformen och Vägverket delades upp i två 
enheter, Väg- och Trafikdivisionen (Region) samt Produktionsdivisionen. Vägverket 
Region hade det övergripande ansvaret för väghållningen och var myndighetsutövare. 
Uppgiften innebar bl.a. att anlita privata entreprenörer för att utföra de uppgifter som 
tidigare utförts inom Vägverket. Vägverkets egen Produktionsdivision skulle betraktas 
som en av entreprenörerna och konkurrera på lika villkor med de privatägda bolagen. 
Beställarenheten delades upp i sju regioner och Produktionsverksamheten i fem som 
efter 1996 reducerades till tre. År 2008 bolagiserades Vägverket Produktion och fick 
namnet Svevia. Varje region har olika antal driftområden som har ett ansvarigt 
beställarombud för drift och underhåll (DoU). Idag uppgår Trafikverkets driftområden 
till 123 stycken. 

Resultaten av avregleringen bedöms generellt vara goda även om det inte har varit 
möjligt att dra långtgående slutsatser om effekterna.6 Den mest gedigna studien på 
området visar att de upphandlade priserna minskar med 22–27 procent i ett upphand-
lingsförfarande utan negativ effekt på kvaliteten av underhållet.7 Dock ska tilläggas att 
de upphandlade priserna inte är de samma som de slutgiltiga.  

Generellt har modellen för hur man upphandlar DoU inte förändrats mycket sedan 
avregleringen. I princip jobbar man, nu som då, med mängdförteckningar kopplade till 
tekniska beskrivningar och handböcker. Upphandlingen går till så att beställaren (TrV) 
sätter upp mängder i ett förfrågningsunderlag som entreprenörerna sedan prissätter. 
Mängderna är kopplade till åtgärder så som km kantskärning, antal brunnsbetäckningar, 
km vägräcke etc. Produkten av vektorerna kvantitet och styckpris (á-pris) summeras 
sedan och entreprenörerna med det lägsta totalpriset vinner. Vanligtvis vägs även 
kvalitetsaspekter som samarbets- och miljöbeskrivningar in i den slutgiltiga bedöm-
ningen. De av Trafikverket angivna mängderna delas även upp i reglerbara (R) och 
oreglerbara (OR) poster, där de första kan förändras efter vad som verkligen behövs och 
de andra ligger fast. Fördelningen av R- och OR-poster handlar om en fördelning av risk 
mellan Trafikverket och antagen entreprenör. I princip kan man säga att ett kontrakt 
med bara R-poster är att jämföra med ett löpande räkningskontrakt i bemärkelsen att 
entreprenören får betalt enligt á-pris för alla åtgärder som vidtas. DoU kontrakten är 
dock inte renodlade enligt ovan utan har vanligtvis en uppdelning mellan OR- och  
R-poster. Fördelningen mellan OR- och R-poster skiljer sig mellan driftområden. Ett 
potentiellt problem med kontrakt som är baserade på i förhand specificerade mängder är 
att entreprenörerna kan spekulera i felestimeringar av mängder och därefter anpassa á-
priserna.8 

                                                 
6 Slutsatserna i SNS uppmärksammade studie från hösten 2011 (SNS, 2011) är även gällande för 
konkurrensutsättningen av DoU. Det finns inte tillgänglig data för att dra långtgående slutsatser om 
effekterna.  
7 Arnek (2002). 
8 Mandell och Nyström (2011) påpekar, gällande Trafikverkets investeringsupphandlingar, att man borde 
förvänta sig mer snedvridna priser än vad indikativ data visar. 



 

VTI notat 11-2012 13 

4 Tre datakällor om TrV:s kostnader 

Den beräkning av produktivitet som genomförs här baseras på tre olika datakällor från 
TrV som innehåller kostnader för drift- och underhållskontrakten. De tre källorna är 
VERA, Agresso och projektledarnas egna uppgifter. VERA står för VErksamhetspla-
nering ResultatAnalys och är en av TrV egenutvecklad tillämpning för att hantera 
verksamhetsplaneringen på både kort och lång sikt. VERA slutade tillämpas 1 april 
2010 och ersattes då av Agresso. Agresso är det nuvarande redovisningssystemet där de 
ingående fakturorna registreras. Båda systemen kategoriserar utgifterna per olika typer 
av åtgärder. Beträffande DoU-kontrakten kan dessa utgiftsposter handla om vinterväg-
hållning eller förebyggande underhåll gällande avvattning av belagd väg. I VERA 
kallades de för prestationer (PT-kod) men i Agresso heter de verksamheterna (VSH-
kod) och är kategoriserade som förebyggande och avhjälpande underhåll. Det finns en 
nyckel för översättning mellan systemen.9  

Tidigare uttag av data beträffande TrV:s investeringar har visat sig vara problematiska, 
då det inte varit möjligt att koppla samman upphandlade priser ex ante och slutgiltig 
kostnads ex post.10 Därför kommer en kvalitetssäkring av datamaterialet att genomföras. 
Det görs genom att kontrollera kostnaderna från de tre olika källorna mot varandra. Data 
från VERA och Agresso har tagits ut på PT-koder respektive VSH-koder som är relate-
rade till DoU-kontrakten. Därefter har kostnaderna summerats per år och normaliserats 
genom att dividera med antal kilometer per driftområde. Dessa kostnader inkluderar 
både själva grundkontraktet men även tilläggsarbeten för driftområdena. Data avser 
slutgiltiga kostnader och inte upphandlade, där den förstnämnda är det enda relevanta 
måttet gällande produktivitet. Uppgifterna från VERA och Agresso har sedan stämts av 
mot kostnadsdata från projektledarna för de unika projekten. Principiellt ska dessa alltid 
stämma överens, då de olika systemen bygger på varandra men med tanke på tidigare 
problem så kommer källorna jämföras. Syftet med genomgången är också att se till 
möjligheterna överbrygga övergången från VERA till Agresso och därmed skapa längre 
tidsserier av produktivitet. 

Utöver att produktivitetsutvecklingen bygger på tillförlitliga data krävs också att 
kvaliteten av själva arbetet kontrolleras mellan de olika åren. Kvalitet i DoU-kontrakten 
kontrolleras formellt genom underliggande funktionskrav i kontraktet. Här kan man 
enkelt anta att så länge som projektledaren inte avbryter kontraktet så uppfylls kraven 
på kvalitet. Det är dock ett starkt antagande. Ett annat tillvägagångssätt är att försöka 
kartlägga skillnader i kvalitet över tid. 

Förutom kvalitet måste man även kontrollera för eventuella ytterligare skillnader mellan 
åren. Generellt är poängen med att jämföra över tid att många påverkande variabler är 
konstanta. Det är inte så ofta ett driftområdes hela vägnät eller trafikflöde förändras 
radikalt från ett år till ett annat. Detta underlättar att konstanthålla för variabler utöver 
produktivitet som påverkar kostnaden. Det kan ju dock finnas variabler som inte är 
konstanta. Ett uppenbart exempel gällande drift- och underhållskrontrakten är mängden 
snö och halktillfällen. Denna exogent givna variabel påverkar i stor utsträckning kostna-
derna och därmed produktiviteten i DoU-kontrakten. För att skapa en bättre förståelse 
till produktivitetsutvecklingen bör kostnaden för vinter särredovisas. 

Därutöver bör även ändring-, tilläggs- och avgåendearbeten (ÄTA) särredovisas. Drift-
områden kan skilja sig med avseende på hur mycket tilläggsarbeten som tillkommer 

                                                 
9 Se bilaga 1. 
10 Se Nilsson et al. (2012). 
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utöver kontraktet mellan år, vars kostnader påverkar produktiviteten. Principiellt bör 
rena mängdregeleringen inkluderas i produktivitetssiffrorna men ändras den produkt 
som efterfrågas, dvs. om beställaren ändrar vad som tidigare efterfrågades och/eller gör 
väsentliga tilläggsbeställningar, så kan jämförelsen över tid försvåras. Gränsdragningen 
och att det inte finns tydliga förhållningsregler till hur ÄTA ska redovisas försvårar 
analysen.  

 



 

VTI notat 11-2012 15 

5 Analys av tre driftområden över tid 

Följande avsnitt syftar till att utifrån tre driftsområden.  

1. beräkna produktiviteten baserat på i bästa fall tre olika datakällor från TrV, detta 
för att även kunna kontrollera kvaliteten i de olika databaserna.  

2. kontrollera produktivitetsutvecklingen med indikationer på kvalitetsutveckling, 
så man inte jämför ”äpplen och päron” 

3. beskriva andra allmänna villkor för att skapa en förståelse för produktivitetsut-
vecklingen. 

Projekten nedan inkluderar även en upphandling inom den tidsperiod som studeras. 
Grundförutsättningarna för dessa kontrakt kommer att återges.  

Kapitlet avslutas med en utblick över variabler och data som ej varit möjligt att 
inkludera inom ramen för denna studie men som inverkan på analysen. 

 
5.1 Driftområde Blekinge 

Blekinge är det största driftområde i Sverige och omfattar 1 661 km väg. Det skapades 
vid den senaste upphandlingen år 2009 då driftområde Karlshamn och Karlskrona slogs 
ihop. Entreprenör är Skanska och tidigare hade Svevia (Vägverket Produktion) både 
Karlshamn och Karlskrona.  

Driftområdets mest trafikerade sträcka är 110 km av E22an, som går tvärs igenom. 
Vidare kan topografin beskrivas som kustlandskap, jordbruksbygd och skog i norr, se 
figur 1. 

 
Källa: Trafikverket 

Figur 1  Driftområde Blekinge. 
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Både de två tidigare och de innevarande kontrakten är totalentreprenader och regleras av 
ABT.11 Ersättningsformen är ett fastpriskontrakt med en allmän indexuppräkning. I det 
senare kontraktet har man även en separat uppräkning för priser på bitumen. I det 
innevarande kontraktet jobbar även FIA:s Utökad samverkan nivå 1. Skillnader mellan 
de tre kontrakten kan sammanfattas i tabell 1. 

 

Tabell 1  Jämförelse driftområde Blekinge. 

  Karlshamn Karlskrona  Blekinge 

Upphandlat 2005 2002 2009 

Entreprenör Svevia Svevia Skanska 

Antal KM 819 814 1661 

Kontraktslängd (år)  3+1 5+2  3+3+2 

Ersättningsform 
Fast pris med 
indexreglering  

Fast pris med 
indexreglering  

Fast pris med 
indexreglering  

Entreprenadform Totalentreprenad(ABT) Totalentreprenad(ABT)
Totalentreprenad 

(ABT) 

Vinterersättningsmodell 
Variant av 

Väders/Väderskombi 
Väders/Väderskombi 

Variant av 
ersättning per 

åtgärd 

 

Beträffande kostnad per km gällande driftområde Blekinge kan utvecklingen ses i figur 
2, där Karlshamn och Karlskrona är hopslagna för 2007 och 2008. 

 
Källa: Från projektledare 

Figur 2  Produktivitetsutveckling driftområde Blekinge (kr/km och år) (2010 års 
prisnivå). 

                                                 
11 ABT står för Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad, och är ett branschgemensamt dokument om 
grundläggande reglering av totalentreprenader. Dokumentet är framförhandlat av Byggandets kontrakts 
kommitté och accepterade av både beställare och entreprenörer. Efterföljande siffra indikerar version av 
dokumentet, då det kontinuerligt uppdateras. 
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Upphandlingen skedde under 2009 och siffrorna från 2007 och 2008 är en hopslagning 
av Karlskrona och Karlshamn. Det framgår av figuren att det nya kontraktet ligger på 
ungefär samma totala kostnad som sammanslagningen av de två tidigare kontrakten. 
Kostnadssiffrorna är inflationsjusterade och avser kalenderår.  

I dessa siffror kan man tyda en nedåtgående trend för den totala kostnaden samtidigt 
som vinterersättningen ökat i det nya kontraktet. Frågan kvarstår dock om 
kostnadssänkningen skett på bekostnad av kvaliteten. En hypotes vore då att man drog 
upp på ÄTA men de ligger stabilt.  

En rimlig förklaring till den högre vinterersättningen är att det föll mycket snö under 
2010 som kan ses i tabell 2.  

 

Tabell 2  Snö- och halktillfällen. 

H1 H2 S1 S2 Total 

2007/2008 29 20 22 15 86 

2008/2009 47 40 35 8 130 

2009/2010 46 24 76 46 192 

2010/2011 73 47 96 47 263 

Källa: Projektledaren 

 

Man gick också över från en kombination av Värders och VärdersKombi till en ersätt-
ningsmodell med ersättning per åtgärd. Den senare har i Blekinge en reglering efter 
säsongen med ett kopplat avdrag eller bonus mot verkligt utfall.  

Generellt för väders och värderskombi gäller att ersättningen baseras på väderutfall 
(t.ex. snö- och halktillfällen enligt tabell 2) istället för att entreprenören får betalt för 
varje åtgärd som genomförs.12 Ofta har man dock lokala varianter av vinterersättnings-
modellerna för de unika driftområdena och därmed är beskrivningen av användningen 
av modellerna svåra att generalisera. 

Ovanstående produktivitetsutveckling är baserad på uppgifter direkt från projektledaren. 
Det är inte att föredra om man ska samla in ett större material och vill undvika att 
behöva kontakta alla projektledare samt att det alltid uppstår en risk för jävighet i 
sådana insamlingar. Kostnader från VERA om Karlskrona och Karlshamn från 2007 
och 2008 ligger lite högre än de uppgifter som uppgavs av projektledarna, se figur 3. 
  

                                                 
12 Se Möller (2001) och Möller (2003) för mer detaljerad beskrivning av ersättningsmodellerna. 
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Källa: VERA13, Agresso och projektledare 

Figur 3  Produktivitetsutveckling driftområde Blekinge (kr/km och år) från olika 
datakällor (2010 års prisnivå). 

 

Trenden är dock densamma och vinterdelarna är nästa identiska, vilket förklaras med att 
VERA-data sannolikt inkluderar någon extrapost som inte finns med i data från projekt-
ledaren. Även om det inte varit möjligt att gå till botten med vad skillnaden beror på, så 
indikerar överensstämmelsen i trend samt att vinterkontona är identiska att VERA-data 
är rättvisande. Detta öppnar möjligheten till mer omfattande studier, då dessa VERA-
data är mer tillgängliga.   

Kostnader för entreprenaden gällande 2010 har också erhållits från Agresso. Gällande 
dessa siffror har det inte varit möjligt att stämma av kostnaderna mellan de tre data-
källorna. Förklaringen ligger i att det sannolikt kan ha skett vissa felkonteringar första 
året med det nya systemet. Bryter man ut kontona för vinterväghållning ser vi en 
differens på ca 300 000 sek mellan projektledardata och Agresso, vilket indikerar att 
systemen är någorlunda samstämmiga.14  

 

Kvalitetsindikatorer 

Bedömningen av kvalitet är komplext då ett driftkontrakt innehåller en bred uppsättning 
av variabler. Förfrågningsunderlagen för drift- och underhållskontrakten inkluderar ofta 
ett krav på årliga besiktningar av projektet. Besiktningarna bör betraktas som stickprov 
för att utröna om entreprenörerna har uppfyllt kraven enligt kontraktet. De ger en 
indikation på kvaliteten även om de inte är att uppfatta som heltäckande 

Dessa besiktningar går ut på att beställare och entreprenörer talar igenom det gångna 
året och därutöver gör en granskning utmed en vägsträcka som entreprenören inte har 
vetskap om på förhand. Besiktningen avslutas med ett dokument som ska diarieföras, 

                                                 
13 Uttaget i VERA är gjort på följande prestationer 4116, 412, 413, 4142,4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 
4156, 4157, 4158, 416, 4211, 4215, 4216, 422, 423, 4242, 4252. Se bilaga 1 för förklaring. 
14 Agresso visar en kostnad på totalt 22,1 milj. medan siffrorna från projektledaren visar på 21,8 milj. för 
vinterväghållning gällande 2010. 
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vilket inkluderar en helhetsbedömning från revideringen. Ofta noteras ett antal 
anmärkningar utmed vägsträckan som entreprenören ska åtgärda.  

Ett sätt att kvantifiera kvaliteten är att summera dessa anmärkningar enligt tabell 3. 

 

Tabell 3. Anmärkningar i årliga besiktningar 

  Karlskrona Karlshamn Blekinge 

2007 OK men 8 anm. OK men 7 anm. 

2008 
OK men 11 anm. 

OK men 8 
anm. 

2010 
OK men 10 

anm. 

2011 
OK men 4 

anm. 

Källa: Årliga besiktningar 

 

De årliga besiktningarna som indikator av kvalitet är behäftad med osäkerhet och bör 
tolkas med försiktighet. Osäkerheten ligger i vilken vägsträcka som är utvald för 
besiktningen och hur noggrann beställarombudet som genomför revideringen är. Trots 
dessa reservationer är den årliga besiktningen ett dokument som krävs i det standardi-
serade förfrågningsunderlaget för TrV drift- och underhållsverksamheten, vilket 
underlättar jämförelser och kan därmed vara användbart. 

 

Andra indikatorer som påverkar resultatet 

I den senaste upphandling inkom följande fyra, se tabell 4, där det vinnande anbudet låg 
20 procent lägre än det näst lägsta anbudet. 

Tabell 4  Inkomna anbud (inkl. 89 konto) per år i sek. 

Entreprenör Anbud 

Svevia 37 437 773 

Skanska 29 660 884 

Peab 47 450 945 

NCC 45 944 000 

Källa: Trafikverkets upphandlingsprotokoll 

 

Av intervjuerna att döma fanns det intialt en viss oro att det lågt antagna anbudet skulle 
skapa problem pga. underprissättning. Oron verkar dock varit obefogad och av intervju-
erna att döma så fungerar kontaktet bra. Första året uppstod barnsjukdomar om vinter-
ersättningsmodellen men därefter har kontraktet upplevts fungera bra. 
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Källa: Trafikverket 

Figur 4 Driftområde Norra Roslagen 

 

Båda kontrakten före och efter senaste upphandlingen är totalentreprenader reglerade av 
ABT 94. De två kontrakten hade också samma ersättningsform med ett indexreglerat 
fast pris. Viten finns i båda kontrakten men reglerar olika aspekter, där det senare 
kontraktet fokuserar på överlastning och dokumenthantering när det tidigare fokuserar 
på framkomlighet gällande vinterväghållning, grusvägsskötsel och vägarbetsut-
märkning. Andelen OR/R mängder i förfrågningsunderlaget förändrades inte mellan 
kontrakten men alla konton i det senare kontraktet är nedbrutna på mer detaljerad nivå. 
Detta öppnar upp risken för strategisk prissättning, då det finns fler mängder att 
spekulera i.15  

Inte heller ersättningen för vintern åtskilde sig mycket mellan kontrakten, där det 
tidigare använde värders (VViS) och det senare Väderskombi (VViS och SMHI). 

                                                 
15 Se vidare Mandell och Nyström (2011) om strategisk budgivning 
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Nyttjad data 

Analysen av driftområdet baseras entreprenadkontraktet, upphandlingsprotokollet och 
den prissatta mängdförteckningen från det senaste kontraktet. Diariet hade inte dessa 
uppgifter tillgängliga från Karlskrona och Karlshamn. Dessa dokument sparas i tre år 
enligt uppgift. Dock har projektledaren varit behjälplig med att beskriva de tidigare 
kontrakten och avrapporterat kostnader som har varit möjliga att stämma av mot VERA. 
Konklusion är att de två datakällorna för kostnader stämmer överens och att VERA 
siffrorna är användbara. Kostnader för entreprenaden gällande 2010 från Agresso har 
inte varit möjliga att stämma av mot data från projektledaren.  

Informationen om levererad kvalitet har utgått från intervjuer och besiktningsdokument. 
Besiktningarna är att se som stickprov men har fördelen att de är standardiserade i TrV:s 
upphandling av DoU. De är dock inte att betrakta som en heltäckande och fullgod 
indikator på kvalitet.   

För att ytterligare bedöma kvalitet i driftskontrakten är byggmötesprotokollen en 
användbar källa. Problemet är dock att de ofta är mindre strukturerade och många till 
antalet, vilket försvårar användandet vid större studier. Det har inom ramen för denna 
studie inte varit möjligt att göra dessa analyser.  

 
5.2 Driftområde Norra Roslagen 

Driftområde Norra Roslagen består av 578 km väg, se figur 4. Den senaste upphand-
lingen skedde 2007 och PEAB vann området. Dessförinnan var NCC entreprenör. 
Driftområdet består till större delen av medelstora vägar och en liten andel grusväg men 
inga motorvägar. 
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Skillnaden ligger i var man tar in data ifrån men båda baserar entreprenörens ersättning 
på väderutfall och inte genomförd åtgärd.  

Tabell 5 sammanfattar de små skillnaderna mellan de två kontrakten. 

Tabell 5  Jämförelse driftområde Norra Roslagen. 

  Tidigare Innevarande 

Upphandlat 2001 2007 

Entreprenör NCC PEAB 

Antal KM 578 578 

Kontraktslängd (år) 4+2 4+2 

Ersättningsform Fast pris med index Fast pris med index 

Entreprenadform Total (ABT) Total (ABT) 

Vintersättningsmodell Väders Väderskombi 

 

Produktivitetsutvecklingen i figur 5 är baserad på data från VERA.16 

 

 
Källa: VERA 

Figur 5  Produktivitetsutveckling driftområde Norra Roslagen (kr/km och år) (2010 års 
prisnivå). 

 

Större delen av drift- och underhållskontrakten i Norra Roslagen berör vinterersättning. 
Figur 2 visar att övriga driftåtgärder har legat på en relativt stabil nivå mellan de olika 
kontrakten medan vinterersättningen har skjutit upp från 2007 och framåt. En förklaring 
till detta kan ligga i att vintrarna var stränga under 2007/2008 samt 2008/2009. 

                                                 
16 Uttaget i VERA är gjort på följande prestationer 4116, 412, 413, 4142,4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 
4156, 4157, 4158, 416, 4211, 4215, 4216, 422, 423, 4242, 4252. Se bilaga 1 för förklaring. 
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Beträffande kvalitetsgranskningen av data har det varit problematiskt med att få loss 
uppgifter från projektledarna. Det beror på att föregående projektledare slutat och 
nuvarande har varit inlånad från ett annat område, vilket innebär att denne inte kunde ta 
fram historiska uppgifter. Uppgifter från PLS (Projektledningssystemet) har dock 
kunnat fås ut gällande åren 2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011. Då driftområdena 
arbetar med brutna räkenskapsår augusti/september och uppgifterna från VERA samt 
Agresso redovisar kalenderår går det inte att jämföra siffrorna rakt av. Ett försök gjordes 
dock för att få ihop jämförbara siffror.  

Kostnaderna för vinterväghållning stämde överens beträffande PLS (konto 416) och 
VERA. På totalen uppstår dock en skillnad, vilket sannolikt beror att VERA uppgifterna 
inkluderar fler PT-koder än kostnadsdata från PLS. En öppen fråga är dock hur man ska 
definiera DoU-kontraktet i form av PT-koder.  

Det har inte varit möjligt att stämma av kostnadsuppgifterna från Agresso mot PLS 
data. 

 

Andra indikatorer 

Spridningen i inkomna anbud tendera att vara relativt små, se tabell 6.  

Tabell 6  Inkomna anbud (inkl. 89 konto) per år i sek. 

Entreprenör 2001 2007 

Vägverket Produktion 17 922 787 14 755 000

Skanska 13 947 000 13 790 000

NCC 13 200 000

PEAB 14 295 000

Källa: Trafikverkets upphandlingsprotokoll 

 

Vidare bedöms från beställarhåll att inga större kvalitetsbrister uppstått i de båda 
kontrakten. Representanter för beställaren uppger att båda kontrakten fungerat bra.  

 

Nyttjad data 

Analysen ovan har utgått från entreprenadkontrakt, upphandlingsprotokoll och prissatt 
mängdförteckning från båda kontrakten. Data över kostnader per km har tagits ur 
VERA och har stämts av mot PLS data beträffande vinterersättningen.  

Kostnader för entreprenaden gällande 2010 har också erhålls från det nya systemet 
Agresso. Dessvärre saknas dock det första kvartalet i dessa uppgifter, då systemet sattes 
igång 1 april 2010. Detta bör dock vara ett övergående problem och siffror från VERA 
från 2009 bör kunna vara jämförbara med Agresso-siffror från 2011.  

Informationen om levererad kvalitet är bristfällig gällande detta driftområde. Det går 
dock att konstatera att inget av kontrakten har blivit uppsagda samt att intervjuer med 
representanter för beställaren uppgett att kontraktet fungerat bra. En tillfredställande 
kontroll av kvalitet kräver dock mer information än detta.  
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5.3 Driftområde Mjölby 

Driftområde Mjölby består av 1 275 km väg (se figur 6) och upphandlades senast år 
2007. NCC är nuvarande entreprenör och de hade även det tidigare kontraktet. E4 är den 
mest trafikerade leden som går rakt genom driftområdet. Det sker även en reinvestering 
av RV 50 mellan Motala och Mjölby som påbörjades 2011 och ska stå färdig 2013. 
NCC är även entreprenör för denna byggnation och har efter färdigställande ett ansvar 
för driften i 20 år. Driftansvaret för RV 50 är separerat från drift- och 
underhållskontraktet för Mjölby. 

 
Källa: Trafikverket 

Figur 6  Driftområde Mjölby. 

 

Både det innevarande och det tidigare kontraktet är upphandlat som en totalentreprenad 
enligt ABT 04. Ersättningsformen är ett fastpriskontrakt som uppräknas enligt ett 
förutbestämt index. Man var även tidig med att jobba med Utökad samverkan i Mjölby 
och fick FIA:s pris år 2005. I det innevarande kontraktet jobbar man med Utökad 
Samverkan nivå 2. Det tidigare kontraktet inkluderade ej skötsel av grönområden och 
rastplatser, vilket numera är med i kontraktet. 

Tabell 7 ger en sammanfattad bild av de båda kontrakten som indikerar att skillnaderna 
inte är så stora. 
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Tabell 7  Jämförelse driftområde Mjölby. 

  Tidigare Innevarande 

Upphandlat 2001  2007 

Entreprenör NCC NCC 

Antal KM 1275 1275 

Kontraktslängd (år) 4+2  4+2 

Ersättningsform Fast pris  Fast pris 

Entreprenadform Total (ABT)  Total (ABT) 

Vinterersättningsmodell Väderskombi Väderskombi

 

Produktivitetsutvecklingen mellan de olika två kontrakten ser ut på följande sett i figur 
7. 

 
Källa: Projektledare (inklusive den gröna delen för det tidigare kontraktet) 

Figur 7  Produktivitetsutveckling driftområde Mjölby (kr/km och år) (2010 års 
prisnivå). 

 

Figur 7 visar en något uppåtgående trend som indikerar en något sämre produktivitets-
utveckling dock med ett hopp nedåt efter den senaste upphandlingen 2007. Vidare kan 
även tyda ur figur 2 att kostnaderna för vinterväghållning har minskat mellan 
kontrakten, även om de stigit mellan 2008–2009. 

En avstämning av datamaterialet från projektledaren mot VERA data uppvisar inte en 
exakt matchning enlig figur 8. 
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Källa: Projektledare och VERA17 

Figur 8  Produktivitetsutveckling driftområde Mjölby (kr/km och år) från olika 
datakällor (2010 års prisnivå). 

 

Dock kan samma trend utläsas och dessutom överensstämmer vinternkonton. Det 
indikerar att data från VERA saknar något konto som projektledaren inkluderar. 

 

Nyttjad data 

Analysen ovan har utgått från entreprenadkontraktet, upphandlingsprotokollet och den 
prissatta mängdförteckningen från det innevarande kontraktet. Informationen från 
tidigare kontrakt har erhållits från den dåvarande projektledaren. Uppgifterna kring 
kostnader är hämtade från den nuvarande projektledaren, VERA och Agresso. Samma 
problem med Agresso som i de ovanstående driftområdena återfinnes även här, dvs. att 
det sannolikt saknas siffror från det första kvartalet 2010 vilket innebär att siffror under-
stiger de från projektledaren. Inte heller uppgifterna från projektledaren och VERA 
överensstämmer. Att samma trend ses i både VERA och data från projektledaren 
indikerar att det är något konto som saknas i VERA data.  

Beträffande kvalitetsindikatorer har det varit svårt att få loss några data. Projektledaren 
menar dock att kvaliteten på tjänsten är relativt god. 

 
5.4 Ytterligare mätetal av kvalitet 

Produktivitetsutvecklingen i ovan analyserade driftområden är inte entydig men även 
om så var fallet är det inte möjligt att dra långtgående slutsatser baserade på tre 
observationer. Genomgången indikerar dock att data från VERA stämmer ganska väl 
överens med data från projektledarna. Även om det krävs mer kvalitetssäkring av 
materialet finns goda det möjligheter att nyttja data från VERA för att beräkna 
produktivitet. 

                                                 
17 Uttaget i VERA är gjort på följande prestationer 4116, 412, 413, 4142,4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 
4156, 4157, 4158, 416, 4211, 4215, 4216, 422, 423, 4242, 4252. Se bilaga 1 för förklaring. 
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De dokument som är möjliga att få ut från diariet gällande kvalitet är mer bristfälliga. 
Stickprovsbesiktningar, intervjuer, revisioner, granskning av byggmötesprotokoll kan i 
bästa fall ge en känsla för hur kvaliteten har utvecklats men dessa dokument är inte 
tillräckliga för att göra tillförlitliga kvalitetsbedömningar mellan år. 

I en nyligen genomförd utvärdering av väg N610 följs kvaliteten upp i ojämnhet i 
tvärled (spår), ojämnhet i längsled, ojämnhet i längsled vid anslutning till bro, Tvärfall, 
sprickbildning/krackelering, friktion, stensläpp.18 Det skulle kunna utgöra en god och 
kvantitativ kvalitetsindikator. Ett sådant tillvägagångssätt skulle medföra att man får ett 
produktivitetsindex som tar hänsyn till kvalitet.19 Kvalitetsindikatorer baserade på 
konstruktionsegenskaper, vilket i första hand inte kan påverkas i drift- och underhålls-
kontrakten utan främst är beroende av hur vägen initialt byggdes.  

Ett annat tillvägagångssätt för att indikera kvaliteten är att studera de månatliga 
avvikelserapporterna som entreprenörerna avrapporterar. GPD-kontrakten är utformade 
att entreprenören är skyldig att själv följa upp kraven. Det finns problem med denna typ 
av självgranskning men det kan vara ett möjligt sätt att gå vidare med att finna kvalitets-
indikatorer. Även om det inte varit möjligt inom ramen för detta projekt att erhålla dessa 
uppgifter i analyserade driftområden, så bör det utredas vidare hur enkelt det är att få ut 
dessa. 

Beträffande särredovisningen av vinterersättningen enligt ovan kan man också tänka sig 
att fördjupa förståelsen för dessa kostnader genom att redovisa snö- och halktillfällen.  

 

                                                 
18 Karlsson och Wennström, (2012). 
19 Se Andersson et al (2011) för djupare analys hur drift och underhållsåtgärder kan värderas, vilket 
kräver goda effektsamband mellan vägens tillstånd (tex IRI och Spårdjup) mot trafiksäkerhet, 
miljöaspekter samt restid som sedan kan sättas ett ekonomiskt värde på enligt ASEK. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

Studier kring produktivitet kan brytas ned i två frågeställningar. Den första handlar om 
produktivitetsutvecklingen, dvs. hur resursanvändning utvecklas över tid. Frågeställning 
två, som inte berörts i denna studie handlar om vad som driver produktiviteten.  

För båda typer av studier krävs ett tillförlitligt dataunderlag. Granskningen av datama-
terial i denna rapport visar att man med historisk data från VERA har goda förutsätt-
ningar att analysera produktivitetsutvecklingen över tid. De tre driftområden som 
studerats belyser att uppgifterna från VERA överensstämmer i ganska hög grad med 
data från projektledare. Det råder dock viss oklarhet i vilka prestationer (PT-koder) som 
ska ingå i uttaget av data från VERA. Beträffande Agresso har det inte i samma 
utsträckning varit möjligt att sammanlänka datauppgifterna med kostnaderna från 
projektledarna. Anledningen är att Agresso startade 1 april 2010 varför det ännu inte 
finns data för något helt år. Detta problem medför även att hoplänkningen av data från 
VERA och Agresso för längre tidsserier av produktivitet inte varit möjligt. 

Beträffande studier av produktivitet gällande DoU av vägar kan även följande tre 
anmärkningar göras baserat på genomgången ovan.  

För det första bör redovisningen av produktivitetsutvecklingen kompletteras med en 
särredovisning av kostnader för vinterväghållningen och ÄTA. Kostnaden för vinter-
väghållning utgör ofta en stor andel i många av drift- och underhållskontrakten och en 
särredovisning av den medför en bättre förståelse för produktivitetsutvecklingen. Även 
om det vore mer rättvisande att redovisa snö- och halktillfällen så är kostnaderna för 
vinterväghållning ofta lätta att få fram och utgör en god indikator för antalet snö- och 
halktillfällen. För en jämförbar produktivitetssiffra över tid bör även ÄTA särredovisas, 
då väsentliga skillnader mellan år påverkar kostnaderna mycket.    

För det andra måste kvalitetsaspekten inkluderas när produktivitet diskuteras. Ett strängt 
antagande är att så länge ett kontrakt inte sägs upp så har projektledarna god uppsikt på 
att kraven som ställs i kontraktet (Funktions och standardbeskrivningar) tillfredsställs, 
dvs. att entreprenören uppfyller miniminivån. Det mesta tyder dock på att beställarom-
buden inte till fullo har möjlighet att följa upp alla krav. Därav är det en öppen fråga hur 
stora kvalitetsskillnader som uppstår över tid.  

Att mäta kvalitetsaspekter är dock ingen enkel uppgift. Ovanstående analys har nyttjat 
ett diversifierat material bestående stickprovskontroller, besiktningar, intervjuer men 
även öppnat för att använda byggmötesprotokoll i bedömningen av kvalitet. Det bedöms 
dock att dessa indikatorer, som är väldigt personberoende, inte uppfyller kraven på en 
tillfredställande kontroll av kvalitet.  

Istället lyfts ett exempel med IRI och spårdjup, skulle kunna utgöra ett bra kvantitativt 
mått men det ligger utanför drift- och underhållskontraktens möjlighet att påverka. Ett 
alternativt tillvägånggångssätt är att vidare undersöka möjligheten att kvantifiera 
entreprenörernas egna månatliga avvikelserapporter. 

 
6.1 Nästa steg med produktivitetsfrågan gällande DoU 

Kvalitetssäkringen av data från VERA indikerar att statistiken har potential att utgöra en 
god bas för att följa upp produktivitetsutvecklingen under 2000-talet. Det krävs dock att 
definitionen av DoU-verksamhet i form av PT-koder fastläggs samt att mer aggregerade 
siffror ytterligare kvalitetssäkras. För framtida studier av produktivitetsutvecklingen 
krävs att kostnader från Agresso kvalitetssäkras mot data från projektledarna.  
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I kombination med detta arbete bör det även vara möjligt att gå vidare med analyser 
kring vad som har drivit produktiviteten.  

Utifrån genomgånget material ovan kan följande rekommendationer ges för hur TrV bör 
arbeta vidare beträffande produktivitet för drift- och underhåll av vägar. 

• Gå vidare med ett större urval för att statistiskt angripa produktivitetsfrågan  

Det har inte varit möjligt att till fullo kvalitetssäkra datamaterialet från VERA 
och Agresso. Beträffande VERA är dock de indikativa avstämningarna mot 
uppgifter från projektledarna positiva och det bedöms vara värt att gå vidare med 
mer aggregerade typer av studier. Det handlar om att definiera DoU-verksamhet 
utifrån prestationskoderna (PT-koder). 

 
• Särskilja vinterdelen och ÄTA i redovisningen av produktivitetsutvecklingen 

Vinterersättningen står ofta för en stor andel i drift- och underhållskontrakten. 
Posten är ofta kostnadsdrivande och är enkel att särredovisa för att skapa en 
bättre förståelse för produktiviteten. Vidare bör även ändringar och tillägg 
(ÄTA) utöver mängdregleringar redovisas som separerade kostnader.   

 
• Utveckla tanken med kvantitativa mått på kvalitet.  

Ett svårt mått att få fram men möjligtvis kan man studera entreprenörernas egna 
månatliga avvikelserapporter.  

 
• Skapa ett innovationsfrämjande driftområden inom varje region  

En tanke är att ha ett driftområde inom varje region där TrV kan testa innovativa 
utformningar av drift- och underhållskontrakten för att sedan i kontrollerade 
former kunna utvärdera effekterna. Några uppslag att testa skulle kunna vara: 

- Ge entreprenören en fast summa pengar och sedan upphandla på vem som 
kan erbjuda mest DoU? Detta kräver en strikt uppföljning. 

- Gå så långt man kan med renodlade funktionskrav. 
- Ta bort mängdförteckningen och bara ta in a-priser. 
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Översättning prestation till VSH-kod 

En nyckel mellan VERA och Agresso 

Prestation Vägverket VSH-kod Trafikverket
4116 V27 

4119 V59 

412 V10 

413 V12 

4141 V50 

4142 V17 

4151 V18 

4152 V19 

4153 V20 

4154 V25 

4155 V21 

4156 V22 

4157 V23 

4158 V24 

416 V14 

417 V56 

4181 V61 

4182 V61 

4183 V62 

4184 V61 

4185 V61 

4186 V61 

4189 V61 

419 V61 

4216 V45 

422 V30 

423 V32 

4241 V60 

4242 V15 

4244 V35 

4245 V34 

4251 V37 

4252 V38 

4253 V39 

4254 V43 

4255 V40 

4256 V41 

4257 V42 
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